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N
enápadně se tvářící novela 
daňového řádu představu-
je, bude-li přijata, velmi zá-
važné prolomení advokát-
ní mlčenlivosti. Advokát-

ní mlčenlivost přitom představuje jeden 
ze základních pilířů fungující advokacie, 
kterou chápu jako důvěrnou službu klien-
tům v obtížné životní situaci. Službu člo-
věku, proti kterému stojí státní aparát se 
svou mocí, penězi i technickými prostřed-
ky. Pro takového člověka představuje ad-
vokát jeho spojence, kterému věří, proto-
že je (i zákonem) ujištěn, že advokát nesmí 
nic z toho, co mu klient svěří, sdělit stát-
nímu úřadu.

Státu s celým jeho mocenským aparátem 
se však (možná) nedaří vybírat daně tak, 

jak si jeho představitelé naplánovali. Na-
místo toho, aby přesvědčovali občany 
o tom, že slušný člověk daně platí, přenáší 
čím dál více svou (hypotetickou) neschop-
nost výběru daní na osoby, jejichž úkolem 
opravdu není nahrazovat kontrolní funk-
ci finanční správy. A tak jsme zavedli ru-
čení za nespolehlivé plátce DPH, kontrol-
ní hlášení nebo elektronickou evidenci tr-
žeb. A teď se stát pokouší prolomit bariéru 
advokátní mlčenlivosti. Tak, jako se kdy-
si král Václav dle legendy snažil prolomit 
u zpovědníka královny Žofie zpovědní ta-
jemství.

Zmíněná drobná novelka ukládá „povin-
ným osobám podle zákona o boji proti le-
galizaci výnosů z trestné činnosti a fi-
nancování terorismu“ poskytnout na vy-
žádání správci daně údaje „získané při 
provádění identifikace a kontroly klien-
ta“ podle cit. zákona. Ustanovení pokra-
čuje větou, která ve mně vzbudila hrůzu: 
„Údaje se na vyžádání správce daně po-
skytují včetně souvisejících písemností 
a údajů o způsobu shromažďování těch-
to údajů“. Pokud by někdo pochyboval 
o tom, že se stát chystá prolomit mlčen-
livost advokáta (ale stejně tak třeba notá-
ře), stačí, aby si přečetl pětadvacetistrán-
kovou (sic!) důvodovou zprávu ke strán-
kové novele.  Do kontroly klienta totiž 
spadá získání informace o zamýšlené po-
vaze obchodu nebo obchodního vztahu, 
zjišťování vlastnické a řídicí struktury 
klienta a jeho skutečného majitele (jde-
-li o právnickou osobu, svěřenský fond 
apod.), průběžné sledování obchodního 
vztahu, přezkoumávání zdrojů finanč-
ních prostředků nebo jiného majetku, 
kterého se obchod týká.  Důvodová zprá-
va uvádí, že dosud ty povinné osoby, kte-
ré jsou vázány zákonnou povinností ml-
čenlivosti, například advokáti, nemají zá-
konnou informační povinnost ve vztahu 
ke správci daně, a považuje za nebytné 
tento stav změnit. Přitom sám předkla-
datel novely v důvodové zprávě okrajově 

zmiňuje, že při podezření na pokus o le-
galizaci výnosů z trestné činnosti nebo 
financování terorismu poskytne dotče-
ný advokát informace Finančně analy-
tickému útvaru, ovšem prostřednictvím 
České advokátní komory. Důvodová zprá-
va neobsahuje ani slovo o tom, že by ten-
to systém vykazoval nedostatky, které je 
nutné napravit. Namísto toho poněkud 
pokrytecky zdůrazňuje, že nejde o žád-
nou novou povinnost shromažďovat úda-
je o klientech, ale pouze o dotažení stáva-
jící povinnosti o povinnost předat shro-
mážděné údaje správci daně, a to ještě 
jen na vyžádání (takže není žádná obava, 
že by byl někdo nadměrně nebo dokonce 
nedůvodně obtěžován). A prolomení ad-
vokátní mlčenlivosti? Naprosto zanedba-
telné, vždyť v daňovém řádu máme přece 
institut daňové mlčenlivosti …

Vracím se zpět k úvodním slovům. Advo-
kátní mlčenlivost je zárukou, že advoka-
cie bude fungovat tak, jak má. Vždy se na-
jde nějaký „vyšší cíl celého celku“, které-
mu je možné obětovat zájmy jednotlivce. 
Nedopusťme to. Stát má dost prostředků 
na to, aby si zjišťoval informace o jakých-
koli podezřelých osobách nebo jednáních. 
Advokáti mu v tom však pomáhat nesmě-
jí. Takže, svatý Jene z Nepomuku, drž nad 
námi svoji ruku … •
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Svatý Jene z Nepomuku, 
drž nad námi svoji ruku...
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